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Formandens beretning ved generalforsamlingen i TGS den 26. sept. 2020 
 

Formand: Kim Thinggaard 

Overskrift Tekst 

Antal medlemmer Pr. 15/9-20 havde vi 34 medlemmer, hvoraf 31 havde betalt kontingent. 
Tallet på 34 er udtryk for tilgang af 1 medlem i forhold til generalforsamlin-
gen 2019. 

Bestyrelsesmøder Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i 2019 afholdt fem bestyrelses-
møder. På det konstituerende møde blev jeg genvalgt som formand, Mette 
Ladefoged genvalgt som næstformand og Kirsten Kjærgaard genvalgt som 
sekretær.  Ulla Carstensen er dog sekretær ved generalforsamlingen.  Kir-
sten Kjærgaard fortsatte som koordinator. Elon Lauterlein, der ikke er med-
lem af bestyrelsen, er fortsat kasserer. 

Ændring i bestyrelsen På bestyrelsesmødet den 1/2-20 blev det foreslået, at bestyrelsesmedlem 
Judith Kobbeltvedt Madsen og suppleant Ellen Margrethe Krabbe ”byttede 
gårde”, så Ellen Margrethe indtrådte som medlem af bestyrelsen, og Judith 
overtog posten som suppleant. Ellen Margrethe gav tilsagn under selve be-
styrelsesmødet, og Judith den 3/2 over for Kirsten (- idéen var oprindeligt 
Judiths).  

CVR-nr. og Danske Bank Som følge af reglerne for legitimation for alle kunder henvendte banken sig 
i efteråret 2019 for at få vores oplysninger, herunder om CVR-nr. bekræftet 
og ajourført. Den 2/12-19 afleveredes alle nødvendige dokumenter til ban-
ken ved Holmens Kanal, Kbh., og en efterfølgende, rutinemæssig opfølg-
ning i maj 2020 er på plads. 

Vespere Lørdag den 2/11-19 blev der afholdt Alle Helgens Festvesper i Bethle-
hemskirken, torsdag den 5/12-19 Skt. Nikolaus Festvesper i Hvidovre Kirke, 
lørdag den 1/2-20 Kyndelmisse Festvesper i Bethlehemskirken og torsdag 
den 18/6-20 Trinitatis Festvesper samme sted. En planlagt Passionsvesper 
den 4/4-20 måtte aflyses på grund af Corona-situationen.  

Nyhedsbrev april 2020 I april 2020 udsendte vi det årlige nyhedsbrev, hvor vi refererede fra efter-
årsmødet og generalforsamlingen 2019. Vi indbød til den årlige tidebøns-
dag, Kr. Himmelfarts Dag, torsdag den 21/5-20. Vi forhåndsorienterede 
også om efterårsmøde og generalforsamling 2020, og vi reklamerede (igen) 
for udgivelsen af Dansk Tidebog I-III. 

Tidebønsdag  På grund af Corona-situationen blev tidebønsdagen Kr. Himmelfarts Dag, 
den 21/5-20 afholdt virtuelt via Zoom. Der blev bedt Morgenbøn, Middags-
bøn, Aftenbøn og Nattebøn, og der var efter omstændighederne god til-
slutning. Også foredraget om eftermiddagen blev afholdt virtuelt, idet 
Mette Ladefoged meget inspirerende talte ud fra en smuk Himmelfarsikon 
og temaet ”Hvad gik I ud i ørkenen for at se?” (Matth. 11,7). 

Tidebønner på Zoom Siden Corona-krisen indtrådte, har der på mit initiativ været afholdt Tolv-
sang hver dag (bortset fra søndag) og Vesper hver søndag kl. 17.30 på 
Zoom. Ligeledes blev Tidebønsdagen som nævnt afholdt på Zoom. Erfarin-
gerne har alt i alt været gode, selvom de teknologiske forhold kunne være 
bedre. Det er således et problem, når deltagerne er koblet op på forskellige 
servere og skal tale ”i kor”. Ikke desto mindre overvejer bestyrelsen nu, om 
der kan etableres Zoom-tidebønner på særlige festdage. 

Invitationer til efterårs-
møde 2020 

På foranledning af drøftelserne på generalforsamlingen i 2019 blev der 
denne gang inviteret bredt til efterårsmødet, dvs. ud over medlemmerne. 
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Bl.a. deltagere i Benediktinerdagene, herunder en række oblater (lægfolk i 
den katolske kirke) samt medlemmer af det tidligere Theologisk Oratorium. 
Denne bredere invitation har imidlertid ikke givet øget tilslutning, men det 
kan måske også skyldes Corona-situationen. 

Udgivelser Da Dansk Tidebog I var nogenlunde tæt på at være udsolgt, blev et nyt op-
lag på 300 stk. gennemført i foråret 2020, og en ny udgivelse, ”Nattebøn – 
Completorium med skriftemål” var færdig i løbet af sommeren. 
 
For at øge udbredelsen af selskabets udgivelser har bestyrelsen besluttet, 
at deltagerne i efterårsmødet i år får udleveret Dansk Tidebog I-III og Nat-
tebøn gratis, ligesom medlemmer, der ikke kan deltage, kan får bøgerne til-
sendt alene mod betaling af porto. To medlemmer har takket ja til dette til-
bud. 
 
Rettelsesblade til Kirkeårets Festvesper (4 steder) og Nattebønshæftet (1 
sted) er indklæbet i en del af bøgerne. Løse sæt blade kan rekvireres til al-
lerede modtagne eksemplarer. 

Hjemmesiden og Facebook Begge dele fungerer udmærket. Invitationer til både Tidebønsdag og Efter-
årsmøde 2020 har været offentliggjort her, ligesom Nyhedsbrevet 2020. 
Jeg har desværre i tre måneder været afskåret fra at bruge Facebook pga. 
blokeret profil. Det er nu lykkedes efter et tidligere forsøg at åbne en ny 
profil, men alle mine opslag på Oldkirkens Spiritualitet er forsvundet. Jeg 
har derfor heller ikke kunnet opdatere Selskabets side. Det har været ret 
plagsomt. Og der er ingen forklaring. 

Tak Afslutningsvis vil jeg gerne rette en varm tak til bestyrelsen for dens indsats 
i det år, der er gået. Uden det ville selskabets og mit arbejde ikke være mu-
ligt. Takken omfatter også selskabets kasserer – det er vigtigt, at vi har styr 
på økonomien Takken gælder jo ikke mindst Kirsten, hvis utrættelige hjælp 
er uvurderlig for mig og for os. Det har i høj grad frigjort mig til at arbejde 
med publikationerne, hvortil Kirsten også har leveret yderst kritisk korrek-
turlæsning. 

 


